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PATIENTINFORMATION 

Mikrosclerosering af kar

Om behandlingen

Karsprængninger eller synlige vener opstå naturligt med alderen, men kan også fremkomme af 
soleksponering, graviditet eller igennem genetiske træk. Tilstanden kan syne som blå/lilla kar, enten 
enkeltvis eller i edderkoppespinsforgreninger.

Behandlingen foretages fortrinsvist på benene, men kan også udføres andre stedet på kroppen.

Mikrosclerosering er en godkendt og veldokumenteret behandling, som delvist eller helt fjerner de synlige 
vener permanent. Ved mindre kar, som samtidig har et rødligt skær, anbefaler vi behandling med IPL RF for 
bedst mulige resultat.

Selve behandlingen 

48 timer inden behandling, skal du have være tilset af vores speciallæge i dermato- og venerologi. Dette er 
både lovpligtigt, men også din garanti for du sundhedsmæssigt kvalificerer dig til behandlingen.

Mikroscleroserende indsprøjninger med en væske, Aethoxysklerol, som får karrene til at trække sig sammen, 
via en vævsirriterende effekt. Karrene forsvinder næsten med det samme efter injektion.

Aethoxysklerol anvendes i koncentrationer på 5-, 10-, 20- eller 30mg/ml. Hyppigst anvender vi de lave 
koncentrationer. Vi bruger en lille nål til at injicere væsken i et område ad gangen. Der er ikke noget loft over 
hverken størrelse af området eller antallet af områder, vi kan behandle i samme behandling.

Normalt, er behandling ikke forbundet med smerte. Let ubehag kan opstå kortvarigt.

Behandlingen tager 15-30 minutter alt efter omfang.

Genbehandling i samme område er normalt, før et fuldt resultat haves.

Forholdsregler efter behandlingen 

Oftest, kan du fortsætte din hverdag som normalt, uden større forholdsregler. Som ved andre 
injektionsbehandlinger kan der være let til moderat stikrelateret rødme, ømhed og hævelse, hvilket typisk varer 
et par dage. Du skal undgå at presse, massere og trykke på det behandlede område indtil 24 timer efter 
behandlingen. Må ikke modtage soleksponering efterfølgende 4 uger.

De behandlede områder kan i de følgende uger, indtil det fulde resultat haves, blive mørkere igen og herefter 
lysne. Dette er normalt og en del af behandlingens processer.

Bivirkninger

Rødme, irritation og kløe kan opstå i indtil 7 dage efter behandlingen, men er typisk væk noget før. Du kan 
oftest fortsætte din hverdag som normalt, uden de store tilpasninger.
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Effekt og varighed 

Effekten er i udgangspunktet permanent, omend nye kar i samme område kan opstå. Det sker typisk pga. af 
genetik, med alderen eller fx ved graviditet.

Det endelige resultat af behandling har du normalt efter 6-12 uger. 

Det er normalt at skulle genbehandles i samme område, for at få den ønskede effekt. Genbehandling kan ske 
efter 8 uger.

Information og samtykke 

Ved første behandling i klinikken efter din konsultation skal du underskrive en samtykkeerklæring, hvor du giver 
dit samtykke til, at vi må behandle dig, at du har oplyst de rigtige informationer omkring din medicinske 
historie, og at du er blevet informeret om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i 
forbindelse med behandling med filler. Til din konsultation er du desuden berettiget til at have en bisidder med. 




